NOTÍCIAS STJ
04 a 08 de setembro
PROCESSO CIVIL
PRAZOS PARA MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA CONTAM A PARTIR DO RECEBIMENTO DOS AUTOS
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo para
o Ministério Público e a Defensoria Pública impugnarem decisão judicial só passa a contar na data em que o
processo é recebido no órgão.
Ao julgar a controvérsia, registrada como Tema 959 no sistema de repetitivos do STJ, os ministros definiram a
seguinte tese:
“O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega
dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em
audiência, em cartório ou por mandado.”
A tese vale também para a Defensoria Pública, devido às semelhanças institucionais e legais. No recurso especial
analisado, a apelação interposta pelo Ministério Público foi considerada intempestiva porque o prazo recursal foi
contado a partir da intimação em audiência.
Diferenciação lógica
Segundo o ministro relator do recurso especial, Rogerio Schietti Cruz, o tratamento diferenciado ao MP e à DP
garante o contraditório e o cumprimento dos objetivos constitucionais dessas instituições. O magistrado citou decisão
do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Francisco Rezek, para sustentar que não se trata de um
tratamento diferente para a acusação e a defesa, mas, sim, de uma distinção necessária entre a Justiça pública e a
advocacia particular.
Tal distinção é decorrência lógica, segundo Schietti, da dinâmica de trabalho dessas instituições.
“Não se pode comparar, sequer remotamente, a quantidade de processos sob a responsabilidade de um membro do
Ministério Público – normalmente calculada em centenas ou milhares – com a que normalmente ocupa a carteira de
um escritório de advocacia, contada, se tanto, em dezenas”, justificou.
Para Schietti, “parece irrazoável exigir que um promotor de Justiça, que realiza dezenas de audiências criminais, já
tenha o prazo recursal correndo em seu desfavor a partir dessas tantas audiências em série”.
Desvinculação
Seguindo o voto do relator, os ministros da Terceira Seção estabeleceram uma separação entre o ato da intimação
(comunicação de ato praticado) e o marco inicial da contagem de prazos para que as partes pratiquem atos
processuais, desvinculando uma coisa da outra. Rogerio Schietti citou trechos da legislação que trata das
prerrogativas do MP e da DP em que há menção expressa à intimação pessoal de seus membros.
A definição desse precedente em recurso repetitivo, segundo o relator, é importante porque a intimação pessoal pode
ser concretizada por cinco formas diferentes, o que gerou no passado decisões em sentidos contrários à necessidade
do MP e da DP. Para o ministro, a remessa dos autos ao órgão é o procedimento de intimação que atende da melhor
forma aos objetivos dessas duas instituições públicas.
Além disso, o relator destacou os princípios da indivisibilidade e unidade que regem as instituições, o que significa,
nos casos práticos, que nem sempre o membro que participa da audiência será o autor da próxima peça processual,
sendo razoável aguardar a remessa dos autos para o início da contagem dos prazos.
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Além do recurso especial sobre a tempestividade da apelação do MP, o colegiado julgou em conjunto um habeas
corpus que discutia o prazo para a DP.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1349935 HC 296759
DIREITO CIVIL
REFORMADA DECISÃO QUE ISENTOU FAMÍLIA DE PAGAR POR TRATAMENTO EMERGENCIAL DE RECÉMNASCIDO EM UTI
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu sentença que julgou improcedente pedido de
anulação de débito hospitalar feito por familiares que alegaram vício de consentimento, por estado de perigo, na
assinatura de autorização para tratamento intensivo de recém-nascido. Por unanimidade, o colegiado concluiu que a
internação decorreu de livre decisão da família e que o hospital não agiu com abuso ao cobrar pelos serviços de UTI.
“Embora se reconheça que os recorridos, quando assinaram a autorização para a internação da filha em unidade de
terapia intensiva, estivessem premidos pelo fundado temor de risco à vida de seu filho, essa circunstância não
macula a vontade externada de contratar aqueles serviços, porque não houve a demonstração de que a recorrente
se aproveitou dessa situação para cobrar valores exacerbados, ou impor serviços desnecessários”, apontou a
relatora do recurso especial do hospital, ministra Nancy Andrighi.
Na ação de inexistência de débito, os autores alegaram que o termo de autorização de tratamento e de
responsabilidade pelo pagamento foi assinado em estado de perigo, pois a criança, recém-nascida, necessitava de
tratamento em UTI que não era coberto pelo plano de maternidade contratado previamente.
Vício de consentimento
O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reformou a
sentença por entender que houve vício de consentimento por parte dos autores, que, segundo a corte paulista,
assinariam qualquer documento que lhes fosse exigido para proteção da vida do recém-nascido.
Mesmo assim, o TJSP apontou que os familiares manifestaram ao hospital o desejo de transferir o bebê para a rede
pública de saúde, já que não teriam condições financeiras de cobrir os custos da internação.
Estado de perigo
A ministra Nancy Andrighi destacou que a caracterização do estado de perigo como vício de consentimento é
presumida quando, de um lado, há a necessidade de salvar a própria vida ou de pessoa da família em estado grave
de saúde e, de outro, a utilização dessa circunstância pela outra parte para exigir obrigação excessivamente onerosa.
“Assim, o tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum
familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura premiu a pessoa a
se desfazer de seu patrimônio, a vontade não foi viciada”, apontou a relatora.
A ministra também destacou que a atividade hospitalar envolve especificamente o atendimento a pessoas em
condição de perigo iminente, como no caso das emergências de instituições particulares, mas não é possível concluir
que elas tenham que suportar o ônus financeiro de todos que buscam atendimento, ainda que em situações de
urgência, pois “esse é o público-alvo desses locais, e a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima, e
detalhadamente regulamentada pelo poder público”.
Ao restabelecer a sentença, a ministra também lembrou que a transferência do bebê para unidade de saúde pública
não foi impedida pelo hospital particular, mas inviabilizada porque a disponibilidade de vaga na rede pública coincidiu
com a estabilização do quadro clínico.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1669129
TERCEIRA TURMA RECONHECE VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE
ADESÃO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão unânime, reconheceu a validade da cláusula de
eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel.
O caso envolveu uma ação de rescisão de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, com
pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de clandestinidade do loteamento e outras
irregularidades.
O tribunal de origem entendeu ser nula a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão e destacou o nítido
caráter consumerista da relação entre as partes.
Hipossuficiência
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No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a jurisprudência da corte entende que a cláusula que
estipula a eleição de foro em contrato de adesão só pode ser considerada inválida quando demonstrada a
hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.
A situação de hipossuficiência deve ser demonstrada com dados concretos que revelem prejuízo processual para
alguma das partes, mas, segundo a ministra, o acórdão de segunda instância apenas considerou a condição de
consumidora para determinar sua hipossuficiência e afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro.
“O fato de se tratar de contrato de adesão não é suficiente, por si só, para modificar o foro contratualmente eleito,
sendo imprescindível, portanto, que fique configurada a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário ou a
hipossuficiência, o que não ocorreu”, concluiu a relatora.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1675012
QUARTA TURMA CONCEDE LIMINAR CONTRA EXCESSO EM PRISÃO CIVIL DE ALIMENTANTE
É considerada medida de coação extrema a exigência do pagamento total de dívida alimentar, sob pena de prisão
civil, nos casos em que o credor é pessoa maior e capaz, e a dívida se acumula por muito tempo e alcança altos
valores.
O entendimento foi proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao conceder liminar em
habeas corpus a um homem que havia sido preso em razão do não pagamento de alimentos à ex-mulher. O débito
chega a quase R$ 64 mil.
O relator do caso foi o ministro Luis Felipe Salomão.
Não emergencial
O réu alegou que a dívida não atende ao critério de atualidade, pois já tem aproximadamente dois anos e perdeu o
caráter emergencial. Sustentou que a ex-mulher utilizou um sobrinho para pleitear a pensão alimentícia para ela e
para o menor, e, após conseguir os alimentos, abdicou da guarda da criança.
Afirmou também que a ex-mulher goza de boa saúde, possui mesmo grau de instrução que ele e situação financeira
que permite estabilidade sem necessitar da pensão. Alegou ter reduzida capacidade econômica, já reconhecida pela
Justiça paulista ao lhe deferir os benefícios da gratuidade no processo. Requereu que a dívida alimentar seja
calculada em relação às três últimas parcelas, devendo as demais serem executadas pelo rito da penhora.
De acordo com o ministro Salomão, a concessão da liminar é medida prudente, pois os autos informam que o réu
vem pagando parcialmente o valor devido e já ingressou com ação exoneratória de alimentos.
Precedente
O relator citou recente precedente da Terceira Turma do STJ: “Quando o credor de débito alimentar for maior e
capaz, e a dívida se prolongar no tempo, atingindo altos valores, exigir o pagamento de todo o montante, sob pena
de prisão civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar,
para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento.”
Para o ministro, diante da situação apresentada, não é necessária a “coação civil extrema”, já que “não se
consubstanciaria o necessário risco alimentar da credora, elemento indissociável da prisão civil”.
Luis Felipe Salomão acrescentou que o réu comprovou todas as alegações, entre elas as diversas tentativas de
acordo com a ex-mulher, o diploma de formação dela, a questão da guarda do sobrinho, os recibos de seu atual
salário, os comprovantes de despesas e as declarações de Imposto de Renda. Juntou também o acórdão que deferiu
a gratuidade de Justiça na ação.
Por isso, Salomão concedeu a liminar – no que foi acompanhado pela turma –, mas determinou que o réu comprove
o pagamento das três últimas parcelas da pensão, sob pena de revogação da ordem.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.
É VÁLIDO TESTAMENTO QUE CUMPRE VONTADE DO FALECIDO MESMO NA FALTA DE FORMALIDADES
LEGAIS
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não há como considerar nulo um testamento pela
falta de algumas formalidades fixadas em lei, quando a vontade do falecido foi completamente satisfeita com os
procedimentos adotados.
O entendimento unânime foi proferido em um recurso originado em ação de nulidade de testamento, movida em
razão do descumprimento, pelo testador, das regras específicas para confecção de testamento por pessoa cega.
A sentença declarou nulo o testamento, porém, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) entendeu que não
seria o caso de nulidade e o validou.
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No STJ, o recorrente alegou que o testamento deveria ser considerado nulo, pois não atendeu a formalidades
essenciais: faltaram a assinatura na primeira folha e a confirmação, no próprio instrumento, de que o testador era
cego, e não houve a dupla leitura do documento pelo tabelião e por uma das testemunhas.
De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, já há entendimento predominante no STJ acerca da
preservação da declaração de vontade, mesmo diante da ausência de algum requisito formal.
Pressupostos básicos
Em seu voto, a relatora afirmou que, tendo sido atendidos os pressupostos básicos da sucessão testamentária
(capacidade do testador, respeito aos limites do que pode dispor e legítima declaração de vontade), “a ausência de
umas das formalidades exigidas por lei pode e deve ser colmatada para a preservação da vontade do testador, pois
as regulações atinentes ao testamento têm por escopo único a preservação dessa vontade”.
Para a ministra, uma vez evidenciada a capacidade cognitiva do testador quanto ao fato de que o testamento
correspondia exatamente à sua manifestação de vontade, e ainda, lido o testamento pelo tabelião, não há como
considerar nulo o testamento por terem sido desprezadas solenidades fixadas em lei, pois a finalidade delas “foi
completamente satisfeita com os procedimentos adotados”.
Nancy Andrighi considerou que a vontade do testador ficou evidenciada por uma sucessão de atos. Por isso,
acrescentou, “não há razão para, em preciosismo desprovido de propósito, exigir o cumprimento de norma que já
teve seu fim atendido”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1677931
HERDEIRO NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RECEBIMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
AINDA NÃO SUBMETIDA A INVENTÁRIO
Enquanto estiverem pendentes a abertura do inventário e a realização da partilha, o herdeiro não tem legitimidade
para pleitear judicialmente o recebimento de valores relativos à cota social a que supostamente teria direito em razão
do falecimento de seu genitor.
Nesse caso, a legitimidade para a propositura de eventual ação de dissolução empresarial recai sobre o espólio, em
virtude do princípio da preservação da entidade empresária e tendo em vista que a substituição do sócio falecido – e,
portanto, de sua cota social – não ocorre por mera sucessão hereditária, mas em razão de adesão ao contrato social
após a partilha.
O entendimento foi aplicado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao reconhecer a ilegitimidade
de coerdeiro para propor ação de apuração de haveres para recebimento de valores relativos a cota societária que
anteriormente pertencia ao seu pai, falecido. Segundo o herdeiro, alguns de seus irmãos já haviam recebido valores
referentes às suas participações societárias.
Universalidade da herança
O pedido foi julgado procedente em primeira instância, que fixou a liquidação da cota social em mais de R$ 6
milhões. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em análise de recurso especial do grupo societário, o ministro Marco Aurélio Bellizze destacou inicialmente que a
jurisprudência anterior e posterior ao Código Civil de 2002 ampliou, de forma gradativa, a legitimidade para a
propositura de ação por parte dos herdeiros, sobretudo com a finalidade de garantir a defesa da universalidade da
herança.
De acordo com o ministro, os autos apontam que o herdeiro busca apenas o recebimento direto dos valores
supostamente herdados, independentemente da realização de inventário e partilha. Todavia, o relator ressaltou que a
liquidação só pode ser realizada antes da partilha, quando houver decisão do espólio, “ou seja, do conjunto de
herdeiros, e não de um único herdeiro”.
Negociação em vida
No caso dos autos, o ministro Bellizze destacou também que a negociação obtida com os irmãos em relação às
respectivas participações societárias ocorreu por ato inter vivos, pois o pai dos herdeiros ainda não tinha falecido.
“Desse modo, sobre o terço restante daquelas cotas originárias, até o momento, permanece a propriedade em
condomínio de todos os herdeiros, não sendo possível a promoção da presente ação de apuração de haveres e
obtenção de seu pagamento como se houvesse partilha e individuação dos bens herdados”, concluiu o ministro ao
acolher o recurso da empresa.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1645672
PENAL/PROCESSO PENAL
CHACINA DE COSTA BARROS: MANTIDA PRISÃO DE PM DENUNCIADO POR MORTE DE CINCO JOVENS
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Um policial militar denunciado por participar da chacina de Costa Barros teve pedido de liminar em recurso em
habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em decisão monocrática, o ministro Nefi Cordeiro
entendeu que não há ilegalidade na prisão preventiva do agente.
O homem foi preso em flagrante, juntamente com outros três policiais, em 2015, pela suposta prática de sete
homicídios, sendo dois na forma tentada, e pelos crimes de fraude processual e porte de arma. A prisão foi
convertida em preventiva, revogada pelo STJ em abril de 2016, por carência de fundamentação.
O Ministério Público entendeu que a liberdade dos acusados representaria ameaça à ordem pública, além de causar
temor às vítimas sobreviventes e testemunhas de acusação. Assim, formulou novo pedido de prisão preventiva,
tendo sido a ordem deferida e cumprida em agosto de 2016.
Consta dos autos que no dia da chacina, no bairro de Costa Barros, subúrbio do Rio de Janeiro, foram efetuados, em
via pública, dezenas de disparos de diversas armas de fogo, de diferentes calibres, inclusive fuzis, contra um veículo
no qual se encontravam cinco jovens, moradores da localidade. As outras duas vítimas conseguiram fugir de moto.
Excesso de prazo
No recurso dirigido ao STJ, a defesa do policial alega excesso de prazo na custódia cautelar, visto que ele estaria
preso há mais de um ano aguardando a conclusão de diligências.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressaltou que o excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal
não pode ser verificado de forma implacável. Para o tribunal, cada situação deve ser analisada levando em conta
dias sem expediente, carga de processos com o juiz, número de réus e fatos criminosos, considerando-se ilegal a
prisão somente quando o excesso de prazo é injustificado em razão de negligência, displicência ou erro do juízo.
Para o ministro Nefi Cordeiro, em relação aos prazos da lei processual, é necessário atentar sobre as peculiaridades
de cada ação criminal. Segundo o ministro, a jurisprudência reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo
apenas quando a demora não é justificada.
De acordo com o relator do recurso em habeas corpus, não se verifica no caso do policial nenhuma ilegalidade
evidente apta a justificar o deferimento da liminar requerida pela defesa.
O mérito do recurso ainda será julgado pela Sexta Turma.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): RHC 88324
TERCEIRO CITADO EM DELAÇÃO PREMIADA NÃO PODE IMPUGNAR VALIDADE DO ACORDO
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que terceiro citado nas informações prestadas por
colaborador em delação premiada não tem legitimidade para impugnar a existência, a validade ou a eficácia do
acordo.
A decisão unânime foi proferida em um agravo regimental no inquérito envolvendo autoridade com prerrogativa de
foro no STJ, que supostamente teria recebido valores ilícitos de organização criminosa para utilizar em sua
campanha eleitoral.
O agravante questionava a validade do acordo, pois, segundo ele, foi firmado por órgão do Ministério Público que não
possui atribuição para tal e homologado por juiz sem competência para tratar de fatos que envolvem autoridade com
prerrogativa de foro no STJ. Alegou também que a colaboração se refere a crime diverso daquele envolvido no
acordo, fato que o tornaria ilegal.
De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal (STF) é no sentido de que a colaboração premiada “é um meio de obtenção de prova, seu objeto é a
cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que
se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser
atribuída a essa colaboração”.
Meramente informativo
Nesse sentido, o acordo é um meio de obtenção de elementos informativos para a investigação, sendo apenas um
recurso para a formação da convicção da acusação, “e não elemento de prova”, explicou a relatora.
Além disso, a ministra afirmou que, conforme a Lei 12.850/13, “seu conteúdo não é suficiente para subsidiar, por si
só, a condenação de alguém”, devendo as informações obtidas por meio dela ser submetidas ao contraditório judicial
“para embasar o julgamento de mérito da pretensão punitiva”.
Com relação ao questionamento da homologação do acordo por juiz incompetente, a relatora lembrou que, ao
homologar o acordo, o juiz se restringe a conferir a regularidade, voluntariedade e legalidade do termo, não existindo
emissão de juízo de valor sobre as declarações do colaborador.
Conteúdo
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Segundo Nancy Andrighi, não é o acordo de colaboração ou sua homologação que afetam a situação jurídica de
terceiros, mas sim as informações nele contidas, cujo exame sequer é realizado pelo juiz no momento da
homologação.
Por isso, o acordo de colaboração não se confunde com seu conteúdo, e as cláusulas do acordo não repercutem na
esfera jurídica de terceiros, “razão pela qual não têm esses terceiros interesse jurídico nem legitimidade para sua
impugnação”, assegurou.
Para Nancy Andrighi, como a colaboração premiada é um negócio jurídico processual com eficácia restrita ao
colaborador e à acusação, o agravante não tem interesse nem legitimidade para questionar sua validade.
Ainda segundo a ministra, as indagações sobre a atribuição do MP ou do juiz não afetam a existência, a validade,
nem a veracidade dos elementos de convicção fornecidos ao órgão de acusação.
A relatora lembrou que as informações prestadas na colaboração premiada podem se referir a crimes diversos
daqueles que dão causa ao acordo, sendo esse um caso de descoberta fortuita de provas. Entretanto, nesse caso
específico, os crimes informados “têm íntima relação com aquele supostamente praticado pelo agravante”.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.

DIREITO EMPRESARIAL
SÓCIOS MINORITÁRIOS SERÃO INDENIZADOS POR ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE REDUZIRAM SUA
PARTICIPAÇÃO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter condenação por danos patrimoniais em favor
de um grupo de sócios minoritários que alegaram diluição de sua participação acionária após a companhia ter sido
envolvida em sucessivas operações de incorporação e aumento de capital promovidas pelo grupo controlador.
Segundo os sócios minoritários, integrantes da companhia de capital aberto M&G Poliéster S.A., os controladores da
sociedade decidiram criar uma nova companhia com o mesmo objeto social, mas de capital fechado. Posteriormente,
a nova empresa foi incorporada pela primeira como uma subsidiária integral.
De acordo com os autores da ação, o aumento do capital e a consequente emissão de novas ações ordinárias da
companhia resultaram na diminuição de sua participação acionária de 11,55% para 2,9%, redução que lhes teria
causado danos patrimoniais.
Redução significativa
Em primeira instância, as companhias envolvidas na transação foram condenadas solidariamente a reparar os
prejuízos causados aos sócios minoritários. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em recurso especial, as companhias alegaram, entre outros fundamentos, que foram adotadas todas as precauções
para evitar prejuízos à M&G Poliéster, não havendo nos autos nem sequer comprovação dos danos que teriam sido
gerados aos sócios.
Entretanto, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que as instâncias ordinárias, com base no
conjunto probatório reunido nos autos, concluíram que houve a execução de uma série de operações societárias por
meio das quais ocorreu redução significativa da participação dos sócios minoritários, o que resultou em concreto
prejuízo patrimonial.
“Esse conjunto de atos e condutas, pormenorizadamente descrito no acórdão local, aponta firmemente para a efetiva
violação do dever de lealdade previsto no artigo 116, parágrafo único, da Lei das S.A. por parte do grupo M&G, que
obteve benefícios econômicos substanciais em detrimento dos direitos dos acionistas minoritários”, concluiu a
ministra ao manter a condenação por danos patrimoniais.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1679154

DIREITO INTERNACIONAL
PEDIDO DE COOPERAÇÃO DOS EUA EM INVESTIGAÇÃO SOBRE A FIFA INDEPENDE DE CONFIRMAÇÃO
DO STJ
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a necessidade de confirmação (exequatur), pelo STJ,
de pedido de cooperação jurídica internacional formulado pela Promotoria Federal de Nova York, nos Estados
Unidos, no curso de investigação de crimes em contratos mantidos pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).
De forma unânime, o colegiado concluiu que o pedido tem caráter de auxílio direto e, portanto, não possui natureza
jurídica de carta rogatória – esta, sim, passível de determinação de execução pelo STJ.
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O pedido de assistência foi encaminhado pelo Departamento de Justiça norte-americano ao Brasil com o objetivo de
assegurar a eficácia dos procedimentos penais em curso nos EUA. As medidas – que incluem a quebra de sigilo
bancário e o bloqueio de dinheiro depositado em contas bancárias no Brasil – estão sob análise da Justiça Federal
do Rio de Janeiro.
Acordo internacional
A ministra Laurita Vaz, presidente do STJ e relatora do processo, destacou inicialmente que o pedido do órgão
americano está embasado no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal firmado entre os EUA e o Brasil.
Em relação à natureza dos pedidos de auxílio, a ministra explicou que a carta rogatória e o auxílio direto estão
inseridos no ordenamento jurídico como sistemas de cooperação internacional em matéria penal, porém são
institutos com ritos e procedimentos distintos, especialmente em virtude das normas aplicáveis e da origem da
decisão que gerou o pedido estrangeiro.
Nas hipóteses de carta rogatória passiva, há uma decisão judicial oriunda de tribunais estrangeiros que, para que
seja executada no Brasil, depende de análise do STJ, conforme prevê o artigo 105 da Constituição Federal. Todavia,
no caso dos autos, não há decisão judicial dos EUA, já que o pedido foi formulado diretamente pela promotoria do
estado americano.
“Conforme exposto, o que se tem é pedido de assistência direta formulado por autoridade estrangeira no exercício de
atividade investigatória, dirigido à autoridade congênere no Brasil, qual seja, o Ministério Público Federal, que, no
intuito de cooperação internacional, submeteu o pedido estrangeiro ao crivo da Justiça Federal do Estado do Rio de
Janeiro”, concluiu a ministra ao determinar o prosseguimento do pedido de cooperação.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.
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